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NIEUWSBRIEF  
Jaargang 2019-2020 │ No. 3│ 2-12-2019 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

U hebt het zeker al vernomen 
Sinterklaas is aangekomen 
Hoefgetrappel op het dak 
Cadeautjes in een jute zak 
En komt de Sint nog langs op school? 
Of zit zijn planning al tjokvol 
Al het nieuws over Sint en Piet 
Staat erin, dus mis het niet! 
In deze nieuwsbrief nog veel meer berichten 
Waarover eindeloos valt te dichten 
Over de projecten zuivel, Zuid-Amerika en 
politiek 
En wanneer we de school gaan versieren met 
kerstballen en een piek! 
Over werken op je Chromebook aan je eigen 
doel 
En over een ouderavond over stress en je 
gevoel 
Waar je in de Kerstvakantie extra kunt 
bewegen 
En wat je bij een boos of verdrietig kind kunt 
overwegen 
Al deze berichten u leest ze hier 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Welkom 

• Werken met Gynzy 

• Sinterklaas- en Kerstviering 

• Schoolfruit 

• Nieuws uit alle groepen en de 

gymzaal 

• Ouderavond 20 januari “Jij en 

stress, een hersenles.” 

• Sporting Experience in de 

Kerstvakantie 

• Webinar: Wat kan je doen als je 

kind boos bang of verdrietig is?  

 

Belangrijke data 

 
• 4 dec CaffeeHaabee 

• 5 dec  gehele dag Sinterklaasviering 

• 6 december pietengym 

• 9 december versieren van de 

school 

• 9 december webinar 

• 18 dec Kerstverhaal-wandeling 

• 23 december-3 januari Sporting 

Experience 

• 20 jan ouderavond 

Welkom! 

Graag heten wij onze nieuwe leerlingen van 

harte welkom: 

Khyan Sohansingh en Suus Rood.  

 

Wij wensen de kinderen en hun ouders/ 

verzorgers een mooie tijd op de Montessori 

Terbregge! 

 

Werken met Gynzy 
Al 1,5 jaar werken de kinderen in de hb-
groepen met Gynzykids. Dit is een adaptief 
computerprogramma voor de vakken rekenen, 
taal, spelling, wereldoriëntatie en digitale 
geletterdheid. De kinderen in de mb-groep en 
de bb-groep werken sinds kort ook met Gynzy. 
Hiervoor hebben we voor alle kinderen een 
Chromebook aangeschaft. De kinderen 
werken op hun eigen niveau. Gynzy berekent 
voortdurend het niveau van uw kind en past 
hier de volgende opgaven op aan. Hij/zij wordt 
tijdens het werken ondersteund in het 
leerproces, bijvoorbeeld door tips te krijgen 
op welke manier een som het beste 
uitgerekend kan worden. We hebben hiervoor 
gekozen ter aanvulling op het werken met de 
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Montessori-materialen. Door het werken met 
Gynzy hebben de kinderen toegang tot veel 
extra oefenmateriaal, om het geleerde verder 
in te slijpen. In de Montessori-groepen is het 
werken met Gynzy leerkrachtgestuurd, dit 
betekent dat de leerkracht bepaalt waar de 
kinderen mee oefenen. De kinderen zijn heel 
enthousiast, sommigen weten al heel goed 
hoe ze nieuwe doelen kunnen ontsluiten!  
 

December-festiviteiten  

Sinterklaas komt bij ons langs! 
 

 

 
Donderdag 5 december zal Sinterklaas met 
een paar van zijn Pieten weer een bezoek 
brengen aan onze school. De kinderen worden 
’s ochtends buiten ontvangen op het plein. 
Natuurlijk zal er muziek zijn, zodat we samen 
kunnen zingen en springen tot de Sint 
aankomt. Daarna gaan we naar binnen, waar 
elke groep bezoek krijgt van Sinterklaas. In de 
HB en de BB worden surprises uitgepakt. In de 
andere groepen krijgen de kinderen cadeaus 
van de goedheiligman. De dag eindigt om 15u. 
 

Kerstfeest 
 
We vieren het kerstfeest al vanaf 2 december, 
met het aansteken van de eerste adventskaars 
en het lezen van het eerste adventsverhaal. 
Vanaf 9 december zingen we kerstliedjes met 
elkaar en zullen uit elke groep een paar 
kinderen gaan oefenen voor het kerstspel.  
 

 

 
We willen de school op 9 december graag 
versieren vanaf 13.30u. We kunnen hierbij 
ook hulp van ouders gebruiken! U kunt u 
hiervoor aanmelden bij Kathelijne en Lia! 
 
Op woensdag 18 december is iedereen van 
harte welkom om mee te lopen door de wijk. 
Onderweg zal het kerstverhaal worden verteld 
en gespeeld. We starten om 18.15u, vanaf het 
plein naast het oude middenbouwlokaal. We 
willen bewoners van de wijk vragen of zij onze 
route willen verlichten.  En iedereen die 
meeloopt neemt ook een lichtje mee. In de 
week van 9 december krijgen de kinderen een 
uitnodiging mee met alle informatie. Deze 
brief bevat een invulstrookje, waarop u kunt 
invullen of u iets zou willen maken of 
meenemen om deze tocht tot een succes te 
maken.  
 

Schoolfruit! 
Al een paar weken wordt er op dinsdag 
schoolfruit geleverd. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag krijgen alle kinderen een 
stuk groente of fruit. Dit wordt iedere ochtend 
door meester Jip en een aantal kinderen 
gesneden. Heeft u al gehoord dat ze ook kaki-
fruit hebben gegeten? Er is op de 
schoolfruitdagen voldoende, het is niet nodig 
om uw kind nog fruit van thuis mee te geven. 
Door het schoolfruit besteden we ook 
aandacht aan gezond eten. We willen u vragen 
om hier met traktaties rekening mee te 
houden! De mooiste en origineelste gezonde 
traktatie krijgt een plekje in de volgende 
nieuwsbrief!  
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Nieuws uit de onderbouw 

Het thema van ‘’boer tot bord’’ werd ingeleid 
met een bezoek aan boerderij Lansingerland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar hebben we gezien hoe de koeien worden 
gemolken met behulp van een machine waar 
de melk wordt opgeslagen voordat het wordt 
opgehaald door Campina om naar de 
melkfabriek gebracht te worden. Daarnaast 
hebben we ook een voermachine en de 
schoonmaakrobot in werking gezien. In de 
boerderijwinkel hebben we volle en halfvolle 
melk gekocht .Later op school hebben we de 
verschillen geproefd. De meeste kinderen 
vonden de volle melk toch echt het lekkerst.   
 
In de klas had Mila het goede idee om zelf een 
koe te gaan leren melken. Dus kwam er een 
koe in de klas waarmee we hebben geoefend 
met melken met de hand. Net zoals bij de 
boer werden de spenen schoongemaakt met 
borstels en kreeg de koe krachtvoer tijdens 
het melkproces. Behoorlijk zwaar werk dat 
melken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de exploratiebak ontstond een melkfabriek 
waarin de kinderen de pakken gingen vullen 
met de ‘’melk’’ die uit de koe kwam. 
Begrippen zoals leeg/vol, licht/zwaar, 
groot/klein kwamen vanzelf aan de orde. Er 
werd goed samengewerkt zodat er geen melk 
werd geknoeid. De pakken melk werden 
vervolgens naar de boerderijwinkel in de 
huishoek gebracht. Daar waren nog veel meer 
producten te koop die ook van melk worden 
gemaakt. Juf Laura heeft namelijk een lesje 
gegeven over wat de koe ons allemaal geeft 
en dit bleek behoorlijk wat te zijn.  
Natuurlijk moest dit ook geproefd worden dus 
ontstond er een proeverij waarbij de kinderen 
blind een aantal melkproducten mochten 
proeven en raden. Wat smaakt zuur en wat 
smaakt zoet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de leeshoek was het boek ‘’Tim zoekt een 
koe’’ te lezen waarin de kinderen nogmaals 
meegenomen worden door het proces van 
koe tot de melk bij jou thuis op tafel.  
https://basisonderwijs.zuivelonline.nl/hoofdm
enu/prentenboek-intro 
 

Toen Sinterklaas aankwam in het land zijn we 
gaan bekijken wat we eigenlijk nog meer met 
melk konden maken: kruidnoten en 
chocoladeletters natuurlijk! U heeft de 
kruidnoten vast geproefd, waren ze niet 
heerlijk? De huishoek werd omgetoverd tot 
bakkerij waarin chocoladeletters werden 
gemaakt en deze kwamen vervolgens in de 
schoenen terecht. Dinsdag sluiten we ons 
thema af op de kinderboerderij met een les 

https://basisonderwijs.zuivelonline.nl/hoofdmenu/prentenboek-intro
https://basisonderwijs.zuivelonline.nl/hoofdmenu/prentenboek-intro
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over pannenkoeken bakken. Daarna zullen wij 
ons bezig houden met het thema kerst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de middenbouw 

Afgelopen week hebben we twee projecten in 
de klas afgerond. En wat is daar hard aan 
gewerkt! Met het grootste deel van de klas 
hebben we ons verdiept in 'de fiets'. We 
hebben fietsen opgemeten en uit elkaar 
gehaald, we hebben banden geplakt, verhalen 
over fietsen geschreven, geleerd over fietsen 
van vroeger en fietsen getekend. Aan de hand 
van allerlei opdrachten zijn de kinderen op 
een speelse, projectmatige manier bezig 
geweest met rekenen, techniek, 
woordenschat, taal, lezen en geschiedenis. 
Een paar meiden uit de groepen 4 en 5 waren 
zo geïnteresseerd in het werelddeel Zuid-
Amerika dat ze zich daar in verdiept hebben. 
Ze wisten allerlei informatie te vertellen over 
de landen in Zuid-Amerika, het eten daar en 
de kledingdracht. Dat vonden we erg 
interessant! Als afsluiting van het project 'de 
fiets' hebben we met de klas een fietsenmaker 
bezocht. De meiden van het Zuid-Amerika 
project hebben taco's gemaakt voor de hele 
klas. Die vielen goed in de smaak! 
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Nieuws uit de bovenbouw 

Het nieuws uit de bovenbouw wordt dit keer 
gepresenteerd door Jasmijn!  
Ze vertelt over de leuke dingen die afgelopen 
maand gebeurd zijn:  
 
We zijn naar het Wolfert Dalton geweest.  
We gingen in de middag met groep 7 en 8 op 
de fiets naar het Wolfert Dalton. Het was een 
heel eind rijden en toen we er waren, gingen 
we eerst naar een voetbalveld waar we onze 
fietsen konden neerzetten. En nadat we dat 
hadden gedaan, gingen we helemaal naar 
boven en kregen we tekenles. De opdracht 
was, dat we onze naam moesten tekenen in 
hele mooie letters. En na het tekenen gingen 
we Engels doen, over Sherlock Holmes en dan 
moesten we van alles oplossen. Na Engels 
gingen we economie doen, we moesten 
rekenen en heel hard nadenken. Het was echt 
moeilijk. Na al die vakken was het tijd om 
weer naar huis te gaan.  
  
Ook hebben we deze maand het kosmische 
thema ,over de Romeinen, afgerond met een 
Kahoot quiz. En we hebben allemaal ergens 
een poster over gemaakt, bijvoorbeeld over 
wapens, eten, kleding, huizen, hygiëne, 
scholen en spelletjes. We hebben op de dijk 
spelletjes gedaan zoals het werpspel, bikkelen, 
bocce, micare en knikkeren. Dit is 
georganiseerd door Isabelle en Leah.  

 
Ook hebben we gekookt. We hebben 
spaghetti en saus, omelet en brood gemaakt 
en als toetje hebben we meloen gegeten op 
de manier zoals de Romeinen het ook aten.  

 
 

Ook is er een SLimmerIQuiz geweest en 6 
kinderen waren door naar de volgende ronde 
en hebben het helaas niet gehaald tot de 
finale maar zijn wel 4e geworden. Ze hebben 
een oorkonde gekregen.  

 
 

Nieuws uit de hb-groepen 
Project Politiek 

De HB-groepen worden momenteel 
ondergedompeld in het thema politiek. Op 13 
november bezochten we de Tweede Kamer 
waar we een uitgebreide rondleiding kregen. 
CDA-staatssecretaris Anne Kuik nam de tijd 
om ons het een en ander over haar leven in de 
landelijke politiek te vertellen en liet ons het 
mooiste plekje in het gebouw zien: de 
Handelingenkamer. Daarna mochten we ook 
nog even plaatsnemen op de publieke tribune 
waar een debat gaande was. 
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Afgelopen week hadden we twee uitstapjes in 
de Rotterdamse politiek. Op het stadhuis 
bezochten we wethouder/locoburgemeester 
Wijbenga. Aan de Meent waren we welkom in 
de Rotterdamse Rekenkamer, waar we 
uitgebreid te woord werden gestaan door 
directeur Paul Hofstra. 
 
Op school zijn de kinderen tijdens projecttijd 
druk bezig geweest met het vormen van 
politieke partijen en met de voorbereiding van 
een lokale politieke campagne die in het teken 
staat van ‘de blauwe economie’. De blauwe 
economie staat voor: 

- goed naar natuurlijke systemen kijken 
om te komen tot een duurzame manier 
van produceren en consumeren -->  

- kijk wat er lokaal voorhanden is 
- afval bestaat niet; het is een bijproduct 

en de bron voor een nieuw product.  
Voorbeelden van onderwerpen waar onze 
partijen een (lokaal) plan voor maken zijn: een 
schoolmoestuin, autoloze dagen organiseren, 
een compostplek op het schoolplein, een 
kippenren op school, terugdringen van gebruik 
elektrische apparaten en hergebruik (van) -
materialen. Momenteel wordt er gewerkt aan 
de campagneposters. We zijn erg benieuwd 
naar de uitgewerkte plannen! 
Voor de kerstvakantie staan de verkiezingen 

gepland en daarna krijgt de winnende partij 50 

euro om een start te maken met de uitvoer 

van hun plannen. 

 

CaffeeHaaBee 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de 

opening van ons pop-up CaffeeHaaBee waar 

ouders van onze HB-leerlingen elkaar kunnen 

ontmoeten. Op woensdag 4 december om 

11.30 uur bent u van harte welkom in ons 

eigen Skillslab. Wij kijken ernaar uit! 

 

Nieuws uit de gymzaal 
Afgelopen weken hebben we een paar andere 
lesvormen gehad. Meestal gymmen we in vier 
groepjes en wisselen we na een bepaalde tijd. 
Nu hebben we ook klassikale lessen gehad 
waarin we allemaal hetzelfde deden of een 
vrije les waarin je zelf mocht kiezen hoe lang 
je welk onderdeel ging doen. Erg leuk om te 
zien hoe actief iedereen elke week weer mee 
doet! 
 
Afgelopen woensdag deden er 9(!) kinderen 
mee met het zwemtoernooi. Het was leuk om 
te zien hoe gezellig de kinderen het samen 
hadden én hoe sportief ze bezig waren. De 
kinderen moesten 25 meter schoolslag, 25 
meter rugcrawl en 25 meter vrije slag 
zwemmen. Damiën is zelfs 2e geworden van 
de jongens. Varisha en Rense zijn 4e 
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geworden. Vandaag krijgen ze te horen of ze 
naar de finale mogen op 11 december. 

Komende vrijdag 6 december is er pietengym 

voor alle groepen. De kinderen mogen als ze 

dat willen in plaats van gymkleding 

pietenkleding aan. 

Ouderavond 20 januari “Jij en stress, 

een hersenles.” 

 

Op maandagavond 20 januari organiseren we 
vanaf 19u een ouderavond over 
emotieregulatie bij kinderen. We hebben 
Jacqueline Tournier van de kinderpraktijk 
Flowingrow uitgenodigd om u als ouder te 
informeren over wat er in het brein gebeurt 
op het moment dat uw kind stress ervaart en 
hoe u hier als ouder het beste mee om kunt 
gaan. U kunt zich opgeven voor deze avond via 
directie@montessoriterbregge.nl.  
 

 

 

Al nieuwsgierig naar het VO? 
Op de volgende website kunt u alles te weten 
komen over de voortgezet onderwijs scholen 
in de buurt 
https://koersvo.schoolprofielen.nl/.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@montessoriterbregge.nl
https://koersvo.schoolprofielen.nl/
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Sporting Experience 23 december-3 januari  

 

 

https://www.facebook.com/events/2387486724823733?sfns=mo 

 

https://www.facebook.com/events/2387486724823733?sfns=mo
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